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Verslag15 mei 2018  

 
Voorafgaand aan de vergadering vond een gesprek plaats over de geplande inloop-ochtend, 

met Mia Storms en Nettie Baars. 

Er hebben wat misverstanden plaatsgevonden m.b.t. de afspraken die er lagen en daar was 

boosheid over.  

Afgesproken wordt dat: 
- Mia, Nettie en Paula naar de eerstvolgende bijeenkomst van het Wijkteam gaan op 29 mei 

tezamen met Riny en Tineke.  

- Het initiatief van Mia, Nettie en Paula wordt ondersteund door de Wijkraad 

- Gevraagd wordt door de initiatiefnemers naar mogelijkheden bij o.a. in de Bleek 

 

Aanwezig: Fred, Riny, Tineke (WR) en Ingrid van Cleef (gemeente Venray) 

Afwezig: m.k. Marcel Deenen en Tom van Summeren (politie Venray) Marc-Jan Katz (gemeente 

Venray) 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom 

2. Verslag 17 april 

Punt 2 Ingrid van Cleef (correctie Ingrid van Kleef) 

Evenementenbeleid. Voor de bevolking is de bedoeling. Wat staat er in over de gevolgen 

voor omwonenden.  Ingrid kijkt na hoe dit beschreven staat.  

Verslag wordt vastgesteld 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

- Wijkradenoverleg 24 mei 

Agenda doorsturen 

Vraag m.b.t. fietsen in de Schoolstraat. Wilbert de vraag stellen hoe we daar mee 

omgaan. Komt er nog een gezamenlijk standpunt.  

- Uitnodiging afscheidsreceptie Ike Busser 30 mei 

Tineke gaat daar naar toe 

- Gezamenlijke site 

Is misschien wel een hele goede maar vragen: Wie onderhoudt het en wat gaat er 

gebeuren met de gegevens. Vraag naar Wilbert Litjens 

- Verslag burgerpanel 9 april 

Ter kennisname 

- Regioraad Rooyse Wissel 

 



Wij gaan daar niet aan meedoen. We krijgen de verslagen via degene die er vanuit 

het Wijkradenoverleg inzit. 

- Bomenkap 

Ter kennisname 

4. Mededelingen 

In het wijkradenoverleg hebben Ingrid en collega een aanbod gedaan om trends en 

ontwikkelingen uiteenzetten. Zij willen dit eventueel ook doen voor de wijk 

5. Invullen inloopmiddag 

Wordt vervolgd, het loopt 

6. Financiën 

Hierover zijn geen mededelingen, het is wel zaak dat er dringend een afspraak gemaakt 

wordt met Arno. Fred kijkt of hij dit kan realiseren 

7. Bestuurszaken 

Er zal verder invulling gegeven moeten worden aan zeker nog twee functies  binnen de 

Wijkraad 

8. Overlegsituaties 

Mart Gaal blijft het IBOR gebeuren begeleiden. Voor de overige overlegsituaties moet 

duidelijk ingevuld worden wie daar verantwoordelijk voor is: 

• Overleg Venray Centraal 

• Overleg Horeca en evenementen 

• Wijkradenoverleg 

9. Evenementenbeleid 

Ingrid kijkt wat ze hiervoor kan betekenen 

10. Voorbereiding algemene vergadering van de wijk (evt. 12 of 19 juni) 

Afgesproken wordt de 19e te reserveren bij Odeon (Tineke) 

Agenda voorstel 

• Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda 

• Verslag ledenvergadering van de jaarvergadering van 21 november 2017  

• Financiën  

Begroting 

Kascommissie 

• Bestuurlijke zaken 

• Verkiezing nieuw lid van de kascommissie 

• Trends en ontwikkelingen:  Ingrid van Cleef en  Mark-Jan Katz van de gemeente 

Handhaving in het Centrum:  Marcel Deenen en Tom van Summeren politie Venray  

• Het Wijkteam 

• Initiatief inloopmiddag 

• Initiatieven vanuit de wijk 

• Rondvraag en sluiting 

11. Rondvraag en sluiting 

 


